
 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 

 

Ata da 13ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. 

 

Aos 19 dias do mês de setembro de 2012, às 8 h e 50 min. na sala de reuniões do INPREV, situado a 

Praça Marechal Deodoro, 120 – centro, nesta cidade, com a presença do Presidente do Conselho de 

Administração – Sr. Estevam Tavares Silva, Presidente do Conselho Fiscal – Róber Luiz de 

Oliveira, Diretora Presidente – Vera Lúcia de Souza Mattos, Chefe do Serviço Financeiro – Paulo 

Alexandre Praxedes, Administrador do Comprev – Edson Crepaldi Retori, o Representante do 

Poder Executivo, servidor da Sepla, o Sr  Glauco Alves Cadonazzo, realizou-se a 13ª reunião do 

Comitê de Investimentos do INPREV com a seguinte pauta: 1) avaliação dos resultados das 

aplicações financeiras do mês de agosto de 2012; 2) posicionamento do Riscoffice sobre cenário 

para as aplicações financeiras. A reunião foi presidida pelo Chefe do Serviço Financeiro – Sr. Paulo 

Alexandre Praxedes, em observância ao disposto no § 2º do Art. 1º do Anexo Único da Resolução 

01/2011. Quanto ao item 1 da pauta: avaliação dos resultados das aplicações financeiras do mês de 

agosto de 2012 - o presidente apresentou os seguintes números: agosto/2012 – meta atuarial 0,90% 

rendimentos de 1,63% resultado positivo de 0,73 pontos no mês. No período janeiro a agosto/2012 

meta atuarial 7,27%, rendimentos de 16,21% apresentando um resultado que supera a meta em 8,94 

pontos. Quanto ao item 2 da pauta: posicionamento do Risk-office sobre cenário das aplicações 

financeiras o presidente repassou informações apresentadas pela consultoria dando conta que os 

recursos do INPREV estão muito expostos em IMA B 5 + e que embora ainda tenha possibilidade 

de ganhos, estes já estão findando. Recomendam o encurtamento da carteira com à analise dos 

produtos IMA B considerando a tendência de alta da inflação. Quanto a 2013 já está claro as 

enormes dificuldades de bater a meta atuarial e, neste entendimento, se encontra em análise pelo 

MPS a redução do percentual de 6% hoje estabelecido. Para 2013 será necessário aumentar a 

exposição ao risco com maior direcionamento de aplicações para produtos de renda variável e os 

estruturados. Quanto a medidas concretas decidiu-se por resgatar BB Previdenciário Renda Fixa 

IMA B 5 + o valor de  R$ 6.000.000,00 e do BB Previdenciário Renda Fixa IRF M a integralidade, 

nesta data, próximo de R$ 8.090.000,00. Estes recursos deverão ser direcionados para aplicação em 

Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimentos em Ações Caixa Valor Dividendos 

RPPS R$ 2.00.000,00.  O valor de R$ 3.000.000,00 para o BB Previdência IRF M 1 e o saldo  

remanescente,  após análise do Risk-office, para BB Previdenciário Renda Fixa IMA B. Nada mais 

havendo a ser tratado o presidente do comitê de investimentos encerrou a presente reunião e eu 

Edson Crepaldi Retori. lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


